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öSSzetevO��k 1 Játéktábla

50 Társkártya (Vidám fiúk)

5 Karakterkártya

15 Richárd király küldetéskártya

5 Játékos segédlet

24 Zsarnokkártya

Nottingham 1100: Az igazi király távol 
a Szentföldön, és a gonosz zsarnok,  
János herceg uralkodni akar Anglia fe-
lett. De a nottinghami zsiványokról szó-
ló hírek messze szállnak. Hogy meg-
szabaduljanak ezektől a zsiványoktól, 
a falvakat megadóztatják, a városokba 
őröket állítanak, és megbüntetnek 
mindenkit, aki olyan vakmerő, hogy 
segítsen nekik.

Robin Hood, a híres törvényen kívüli 
hall ezekről a szörnyű dolgokról, és 
megfogadja, hogy társaival megállítja 
azt  – hűséges lelkekkel, akik követik 
a pokolba és vissza!

De Robin kétséget lát a szemükben. 
Little John, Will Scarlet, és még Lady 
Marian is úgy véli, hogy a küldetés 
túlságosan veszélyes – belevágni egy 
nottinghami csatába. Robinnak dönte-
nie kell a bandája biztonsága és Not-
tingham jóléte között. Fogadást ajánl, 
miszerint senki sem tudja nála jobban 
megvédeni Nottinghamet. Ha egyikük 
a feladatban legyőzi őt, akkor a győz-
tesnek adja a vezetői köpenyét! Vajon a 
társak egyike lesz Nottingham új hőse, 
vagy tovább él Robin legendája?

taRtalOMJeGyzÉk
Előkészület ................................  4–5
A játék célja ...................................  6
Társ fázis .................................. 7–13
Hős fázis ................................. 14–22
A kör vége ..................................... 23
Tuck barát modul .......................... 24
A Bíró emberei Robin  
barlangjában modul ...................... 24
Arany nyíl modul ........................... 25
Ikonok és kártyák ................... 26–27



tuck baRát modul

aRany nyíl modul

bíRó eMbeRei RObin 
baRlanGJában 
modul

30 Zsákmányjelölő

20 Vas erőforrás
20 Fa erőforrás
20 Eszköz erőforrás

1 Fém kezdőjátékos jelölő

1 Fa fordulójelölő

5 Hős és 34 Társjelölő (Vidám fiúk) 

3 Zsarnok és 30 őr

25 Barikád (játékosonként 5)

25 Csapda (játékosonként 5)

24 Királyi szekér

20 Fegyverkocka

6 Jártasságkocka 12 Váltságdíjlap 
18 Kémkártya 

5 Bírókártya 

5 Hírnévjelölő

5 Győzelmi pont (GYP) jelölő

2 Zsák

5 Játékostábla

5 Rétjelölő

20 Elterelésjelölő

5 50/100 győzelmi pont jelölő

15 Szerzeteskártya

1 Szerzetesjelölő

60 Ezüstpénz



elO��kÉSzület
Tábla

János  herceg

Nottingham  bírája
Guy  of  gisborne

1.  Tedd a BíRóT, JáNoS HERcEgET és  
guy oF gISBoRNE-T a FEkETE ToRoNyBA.

2.  Tegyél ŐRökET minden gyüLEkEzŐHELy harmadik 
és negyedik helyére. A nem használt ŐRökET tedd 
a tábla közelébe.

3.  Tedd a SzEkEREkET a FEkETE zSákBA.  
Húzz és tegyél egy SzEkERET minden út elejére, a 
táblán megrajzolt barikád mögé. A FEkETE zSákoT 
tedd a tábla közelébe.

4.  Helyezz egy halom EzüSTpéNzT az egyes utak  
melletti kijelölt helyre.

5.  Tedd a FEgyVERkockákAT a FEgyVERTáRoLóBA.  
(extra kockákat vissza a dobozba)
• Az egyes fegyvertípusok összege megegyezik a 

játékosok számával. 2 játékos: 2 fegyver minden-
ből; 3 játékos: 3 fegyver mindenből; stb.

6.  Tegyél egy VáLTSágDíJLApoT képpel felfelé  
a FEkETE ToRoNyBA.

7.  Tegyél 1 FA, 1 ESzköz, 1 VAS, 2 ELTERELéS- és  
1 EzüSTpéNzJELöLŐT a BíRó REJTEkHELyéRE.

8.  Keverd meg a zSARNokkáRTyákAT és tedd a tábla 
közelébe.
• 5 játékosnál: keverd bele az 5 Bírókártyát

9.  Keverd meg és kapjon minden játékos  
4 TáRSkáRTyáT. A paklit tedd a tábla közelébe.

 

• 2 játékosnál: mindhez 6 EzüSTpéNz

• 3 játékosnál: mindhez 8 EzüSTpéNz

• 4 játékosnál: mindhez 10 EzüSTpéNz

• 5 játékosnál: mindhez 12 EzüSTpéNz

10.  Keverd meg a RIcHáRD kIRáLy küLDETéS-
káRTyákAT és minden játékos húzzon 3-at.  
A megmaradt kártyákat tegyétek vissza a doboz-
ba, azokra nem lesz szükség.

11.  Tedd a JáRTASSágkockákAT a tábla közelébe. 
12.  Tedd az ERŐFoRRáSJELöLŐkET (Fa, Vas, Eszköz),  

ELTERELéSJELöLŐkET és az EzüSTpéNzEkET  
a tábla közelébe, mint elérhető kínálat.

13.  Tedd a zSákMáNyJELöLŐkET a zöLD zSákBA  
és rakd a tábla közelébe. 



Az a játékos kezdheti 

a játékot és veheti 

magához a kezdő-

játékos jelölőt, aki 

legutóbb adományo-

zott valamit  

a szegényeknek.

JáTékos
Minden játékos

1. Vegyél el egy JáTékoSTáBLáT.
2.  Vegyél el egy JáTékoSSEgéDLETET.

3.  Tegyél 1 FA, 1 ESzköz, 1 VAS,  
2 ELTERELéS- és 1 EzüSTpéNzJELöLŐT a 
RAkTáRADBA. Ezeket használhatod.

4.  Válassz egy HŐST és egy hozzá tartozó 
káRTyáT, és helyezd el a jelölőjét  
a HŐS BúVóHELyéRE.

5.  Válaszd ki a HŐS színének megfelelő 
jelölőket:

a.  6 TáRSJELöLŐ. Tegyél 3-at a 
REJTEkHELyRE, 3-at a kIképzéSI HELyRE.

b.  1 RéTJELöLŐ. Fedd le a  4. REJTEkHELyET, 
ez még nem elérhető.

c.  5 BARIkáD. Tegyél minden BARIkáD 
HELyRE 1-et.

d.  5 cSApDA. Tegyél minden cSApDA HELyRE 
1-et.

e.  1 HíRNéVJELöLŐ. Tedd a HíRNéVJELöLŐT  
a táblán lévő ikon alá.

f.   1 poNTJELöLŐ. Tedd a BABéRLEVELET  
a táblán lévő pontozósávhoz.

Pontozósáv

Hírnévsáv



a JátÉk cÉlJa

Ha a játékosok mind az 5 fordulót teljesítik anélkül, hogy vesztenének 
(4 forduló 5 játékos esetén), akkor az lesz a gyo��ztes,  
aki a legtöbb gyo��zelmi pontot összegyu��jti, és o�� lesz

nottingham legnagyobb védo��je!

A Robin Hood és a vidám fiúkban a játékosok egy 
híres törvénytelen hős bőrébe bújhatnak, például 
Robin Hood, Little John vagy Lady Marian. A feladat, 
hogy megvédjétek Nottingham városát a gonosz 
János herceg és csatlósai zsarnokságától. Ehhez 
csapdákat kell állítanotok és harcolnotok kell a 
királyi őrökkel, barikádokat építeni és megtámadni 

a királyi szekereket, kifosztani a gazdagokat és 
visszaadni a szegényeknek, és így tovább.

Ebben a félig együttműködő játékban a játékosoknak 
néha együtt kell dolgozniuk és segíteni egymást, de 
végül csak egy igazi győztes lehet. Az elsődleges cél 
Nottingham megvédése 5 körön keresztül anélkül,  
hogy vesztenétek (4 forduló 5 játékos esetén).

A játék automatikusan véget ér, és az összes játékos veszít, ha az alábbi 
feltételek bármelyike   teljesül:
• Az egyik úton elfogynak az EzüSTpéNzEk
• Az ŐRök SáVJA betelik őrökkel

PoNTszerzés
A játék során pontokat kapsz, ha 
társaidat megmented az őröktől, 
vagy kiszabadítod őket a börtönből, 
a fogságba ejtett őrökért, vagy ha 
visszaadsz a falu szegényeinek,  
de akkor is, ha van az úton bariká-
dod, ahol a szekereket kirabolták.
A legtöbb pontot a játék végén 
szerezheted. A pontok számát 
az épített barikádok, csapdák és 
követek szintje határozza meg  a 
hírnévsávon.
[Lásd 23. oldalon a játék végi pon-
tozást]

Barikád
Csapda
Követ

4. szint

2. szint

3. szint

1. szint



a JátÉk
A játék maximum 5 fordulóból (4 fordulóból, 5 játé-

kos esetén) áll.

Minden forduló két fázisból áll.

1. Társ fázis

 a.  A játékosok felváltva lépnek  

a TáRSJELöLŐJükkEL.

 b.  Ez a fázis addig tart, amíg az összes elérhető 

TáRSJELöLŐJükET le nem rakták.

2. Hős fázis

 a.  A játékosok felvesznek FEgyVERkockákAT.

 b. Minden játékos a HŐSéVEL, 1 fordulóban:

  – húz és megold egy gAzEMBERkáRTyáT.

  – 2-t mozog a HŐSéVEL.

táRS fáziS
Foglalás Forduló
A forduló lépései az első játékostól kezdve az óramutató 
járásával megegyező irányban történnek.
A TáRS FázISBAN minden játékos egy TáRSJELöLŐT helyez el, 
és megteszi a hozzá tartozó műveleteket.
Amikor egy TáRSJELöLŐ lehelyezésre kerül, akkor a kör  
végéig ott is marad.
A TáRSJELöLŐk az alábbi szimbólummal  
rendelkező 8 elérhető helyére tehetők le:
6 gyüLEkEzŐHELy:

1. FEgyVERkoVácS

2. MűHELy

3. FAVágó kuNyHóJA

4. TEMpLoM

5. VASkoHó

6. VáRNEgyED

7. épíTéSI TERüLET

8. RIcHáRD kIRáLy kERESzTES HADJáRATA



gyülekezőHely
Minden gyüLEkEzŐHELyEN 4 REJTEkHELy és 1 közpoNTI HELy 
található. Minden REJTEkHELyEN csak 1 TáRSJELöLŐ lehet. 
Egy TáRSJELöLŐ nem helyezhető el a rejtekhelyre, ahol már 
van egy TáRSJELöLŐ vagy egy ŐR.
Minden gyüLEkEzŐHELy közpoNTI HELyéN, az épíTéSI TERü-
LETEN és RIcHáRD kIRáLy kERESzTES HADJáRATáNáL korlát-
lan számú TáRSJELöLŐ számára van hely.

Amikor egy TáRSJELöLŐT helyezel el egy helyszín-
re, ki kell játszanod az egyik TáRSkáRTyáT.
Kijátszhatsz egy TáRSkáRTyáT a kezedből, vagy 
a pASSzíV káRTyáID közül.
Ha TáRSkáRTyáT játszol ki a kezedből, választ-
hatsz egyet a következő lehetőségek közül:

aktív
•  Helyezz egy kártyát képpel felfelé, a játékos-

tábla jobb oldalán lévő kijelölt helyre.
•  Használd az egyik akciót a kártyád bal oldalá-

ról.

Passzív
•  Helyezz egy kártyát képpel felfelé, a játékos-

tábla bal oldalán lévő kijelölt helyre.
•  Hagyd figyelmen kívül a kártya akcióit.
az akTív kárTyákaT a kör végén dobjátok el.

A pASSzíV káRTyákAT ne dobjátok el. A pASSzíV káRTyák megmaradnak, 
és itt maximum 6 lapot tarthatsz. Miután elérted a limitet, és ha passzívan 
TáRS káRTyáT kell kijátszanod, el kell dobnod az egyik kártyát a halomból. 
A játék végén a passzív oldalon lévő kártyák egy részét érdemes a pontok 
miatt megtartani (lásd 23. oldal)
Ahelyett, hogy kártyát játszanál ki a kezedből, megteheted, hogy aktiválod a 
pASSzíV káRTyáT úgy, hogy áthelyezed azt az AkTíV káRTyák halomba, és az 
egyik akcióját használod.

a TárskárTyák kiJáTszása
A Társak hűséges barátok és követők, és döntő fontosságúak  
a zsarnokság elleni harcban.

Passzív  oldal

győzelmi 
pont akciók

aktív  oldal

Rejtekhely Központi  hely

Nem  tehetsz  őr  mellé



erőforrások összegyűjtése

•  Ha egy TáRSAT helyezel a közpoNTI HELyRE, gyűjtsd 
össze  az ERŐFoRRáSokAT, ELTERELéSJELöLŐkET vagy 
a táblán látható FEgyVEREkET.

•  Ha egy TáRSAT helyezel a REJTEkHELyRE, gyűjtsd össze 
a kijátszott kártyán látható dolgokat, vagy használd az 
akciót.

A gyűJTŐHELyEk közül három lehetővé teszi az ERŐFoR-
RáSok megszerzését. Szükséged lesz ERŐFoRRáSokRA, 
hogy cSApDákAT és BARIkáDokAT építhess az utakon.

Fát a Favágó kuNyHóJából, vasat a vaskoHóból, és 
eszközöket a MűHelyből szerezhetsz.

A TeMPloMbaN ELTERELéSJELöLŐkET kapsz. A HŐS 
FázIS alatt az ELTERELéSJELöLŐk lehetővé teszik, hogy a 
FEgyVERkockákAT újra dobdhasd, beszökj a BöRTöNBE, 
hogy megmentsd a TáRSAIDAT, vagy hogy észrevétlenül 
lopózz a zSARNokokHoz. Az ELTERELéSJELöLŐkET csak 
a HŐSFázISBAN használhatod, és nem használhatók fel a 
JáRTASSágkockák újradobásáért.

gyülekezőHely HaszNálaTa

Ha TáRSAT helyezel el egy gyűJTŐHELyRE, választ-

hatsz, hogy egy üres REJTEkHELyRE vagy a közpoNTI 

HELyRE teszed.

Ha REJTEkHELyRE teszel egy TáRSAT, akTív Társ

kárTyakéNT kell kijátszanod, mely az adott gyü-

LEkEzŐHELyRE szóló akciót tartalmaz. Helyezd a 

TáRSAD az első üres REJTEkHELyRE, fentről kezdve.

Ha közpoNTI HELyRE teszel egy TáRSAT, Passzív 

TárskárTyakéNT kell kijátszanod. Bármilyen kártyát 

kijátszhatsz a kezedből pASSzíV káRTyAkéNT.

aktív  oldal

A FegyverrakTárbaN kaphatsz FEgyVERkockákAT.  
4 féle fegyver van: Íj, Kard, Fejsze és Pajzs. Szükséged 
lesz fegyverekre, hogy küldötteket küldhess RIcHáRD 
kIRáLy kERESzTES HADJáRATáBA a TáRS FázISBAN, 
harcolj az ŐRökkEL, és támadd meg a SzEkEREkET a 
HŐSFázISBAN. Egy játékos legfeljebb 4 FEgyVERkocká-
VAL rendelkezhet.

üres  hely Központi  hely

gyülekezőhely



gazdagok kizsebelése

Robin, a tolvajok fejedelme és társai lopnak  
a gazdagoktól, és visszaadják a szegényeknek.

A gazdagok kizsebeléséhez meg kell látogatnod a 
VáRNEgyEDET.
Az akcióhoz a JáRTASSágkockákkAL kell dobnod.
•  Mikor egy TáRSAT raksz a közpoNTI HELyRE, 

hajtsd végre az akciót.
•   Mikor egy TáRSAT raksz a REJTEkHELyRE, használd 

a TáRSkáRTyáN lévő akciót. Az újradobást és az 
extra kocka akciót az egyik dobásnál használhatod.

A gazdagokat egymás után akár 3-szor is kirabol-
hatod. Minden próbálkozás sokkal előnyösebb, de 
kockázatosabb is. Kezdd az első rablással.

siker: Gyűjtsd össze a jelzett zSákMáNy-
JELöLŐkET, vagy próbáld meg a következő rablást.
Amikor kihúzod a zSákMáNyJELöLŐkET, vedd el 
az általuk jelzett jutalmakat, majd tedd vissza a 
jelölőket a zsákba.

siker első  szint

második  szint
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sikertelen: Ha a dobásból valamelyik sikertelen, akkor 
nem kapsz zSákMáNyJELöLŐkET. Azonnal lépned kell a 
BöRTöN első szintjére, és bírságot is fizetned kell.

A bírság megfizetéséhez rakd át az egyik 
birtokodban lévő (ERŐFoRRáST, zSákMáNy-
JELöLŐT vagy EzüSTpéNzT) a BíRó REJTEkHELyéRE. 
Kiválaszt hatod, hogy melyiket adod oda. Ha nincs 
a birtokodban semmi hogy a bírságot megfizesd, 
azonnal lépj a BöRTöN második szintjére.

Nem használhatod a elTerelésJelölőkeT  
a Társ Fázis alatt vagy a JárTasságkockák  
újradobásához.



Társkártya barikád

szükséges forrás

szükséges forrás

építési terület

csapda

akció
csaPda és barikád éPíTése
Míg Richard király távol van a keresztes hadjá-
ratokon, János herceg megemelte Nottingham 
és a környéken lévő falvak adóit. Az utakra 
épített barikádokkal lelassíthatjátok a királyi 
szekereket, melyek a beszedett adókat  
szállítják a várba.

A cSApDák és a BARIkáDok építése a vég-
ső győzelmi pontok szerzésének  
2 legfontosabb módja.
csaPda vagy barikád építése:
•  Játssz ki egy AkTíV TáRSkáRTyáT a meg-

felelő akcióval, azért hogy építhess egy 
cSApDáT vagy egy BARIkáDoT.

• Rakj egy TáRSAT az épíTéSI TERüLETRE.
•  Fizesd be a szükséges ERŐFoRRáSokAT 

és EzüSTpéNzT, melyet a gyüLEkEzŐ-
HELyNéL vagy a úTNáL jelöl. Az ERŐFoR-
RáSJELöLŐkET tedd vissza a készletbe, 
az EzüSTpéNzT pedig bármelyik általad 
választott útra (nem kell annak az út-
nak lennie, melyre a BARIkáDoT építet-
ted).



Ha barikádoT építesz…

•  Vedd el a legbaloldalibb BARIká-
DoT a játéktábládról és tedd le a 
kiválasztott útra.

•  Tedd a BARIkáDoT a VáRTóL a 
legtávolabbi üres helyre.

Minden alkalommal, amikor el-
veszel egy barikádoT a játékos-
tábládról, megkapod a barikád 
helyén megjelenő jutalmat.
1. Nincs jutalom.
2.  Kapsz 1 EzüSTpéNzT minden 

forduló elején.
3.  Kapsz 1 ELTERELéSJELöLŐT 

minden forduló elején.
4.  Kapsz 1 FEgyVERkockáT min-

den forduló elején.
5.  Rögtön kinyithatod a negyedik 

REJTEkHELyET a JáTékoSTáB-
LáDoN (levéve a RéTJELöLŐT), 
és átrakhatsz egy TáRSAT a 
kIképzŐHELyRŐL. Most már 
használhatod ezt a TáRSAT is az 
egész játékban.

Ha csaPdáT építesz…

•  Vedd el a legbaloldalibb cSAp-
DáT a játéktábládról és tedd le a 
kiválasztott gyüLEkEzŐHELyRE.

•  Tedd a cSApDáT az első olyan 
REJTEkHELyRE (fentről kezdve), 
ahol nincs se ŐR, se másik cSAp-
DA. Ott lévő TáRS mellé lerak-
hatsz cSApDáT.

Minden alkalommal, amikor elve-
szel egy csaPdáT a játékostáblád-
ról, megkapod a csaPda helyén 
megjelenő jutalmat.
a. Nincs jutalom.
b.  Kapsz 1 választott ESzközT  

minden forduló elején.
c.  Kapsz 1 zSákMáNyJELöLŐT  

minden forduló elején.
d.  Kapsz 1 TáRSkáRTyáT minden 

forduló elején. Mostantól 5 kár-
tyád lehet 4 helyett.

e.  Rögtön kinyithatod a negyedik 
REJTEkHELyET a JáTékoSTáB-
LáDoN (levéve a RéTJELöLŐT), 
és átrakhatsz egy TáRSAT a 
kIképzŐHELyRŐL. Most már 
használhatod ezt a TáRSAT is az 
egész játékban.

a negyedik reJTek
Hely a barikádok 
vagy csaPdák utolsó 
jutalmaként nyitható 
meg. Ha már kinyi-
tottad, hagyd figyel-
men kívül a jutalmat 
a második alkalom-
mal, amikor felfeded.

legtávolibb  hely

gyülekezőhely

kas
tély

játékostábla



szükséglet

richárd király keresztes hadjárata

követ akció

küldJ egy köveTeT
Richárd király mielőtt elment volna a keresztes hadjára-

tára, adott bizonyos feladatokat. Harcai közepette öröm-

mel fogadná a híreket, hogy bátor hősei teljesítik ezeket.

Győzelmi pontok szerzésének egyik leghatékonyabb 
módja, ha RIcHáRD kIRáLy kERESzTES HADJáRATAIHoz 
köVETEkET adsz.
A játék végén minden köVET győzelmi pontokat kap  
a HíRNéVSáV szintje szerint. A köVETEk azt is lehetővé 
teszik, hogy pontokat szerezz RIcHáRD kIRáLy küLDE-
TéSkáRTyáIBóL.

ricHárd király kereszTes HadJáraTaiba letett 
Társak nem kerülnek vissza a játékostáblára a kör 
végén. a játék végéig a keresztes hadjáratokban 
maradnak. a játék során maximum 3 köveTeT küld-
hetsz.
Minden Társ Fázis elején átrakhatsz egy TársaT  
a kikéPzőHelyről a játékostábládon lévő reJTek
Helyre. lehetővé téve, hogy még 3 TársaT helyezz 
el (vagy 4-et, ha az extra rejtekhelyet megnyitottad).

richárd király küldetései
Minden játékos 3 RIcHáRD kIRáLy küLDETéSkáRTyáIVAL kez-
di a játékot, melyek a játék végén győzelmi pontokat adnak.  
Ahhoz, hogy a győzelmi pontokat megszerezzük, meg kell 
felelnünk a kártyán feltüntetett feltételeknek, és RIcHáRD kI-
RáLy kERESzTES HADJáRATáHoz köVETEkET kell küldenünk.  
Minden küLDöTT csak egy küldetéskártyát használhat a 
győzelmi pontok értékeléséhez. A játék végén kiválaszthatja, 
hogy melyik feladat(ok) legyen(ek). Az egyes feladatok leírása: 
27. oldal
Fázis vége
A TáRS FázIS akkor ér véget, amikor minden játékos lehelyez-
te a 3. (vagy 4., ha az extra rejtekhely megnyílt) TáRSáT.  
A lehelyezett TáRSAk a HŐS FázIS végéig helyükön maradnak.
Haladj előre a körjelzővel az aktuális kör Hős szakaszához.

Követ küldése:
•  Rakj le egy AkTíV TáRSkáRTyáT,  

melyen köVET akció látható.
•  Tegyél egy TáRSAT RIcHáRD kIRáLy kERESzTES HAD-

JáRATáHoz.

•  Add le a szükséges FEgyVEREkET, ERŐFoRRáSokAT 
és EzüSpéNzT. Tedd vissza a FEgyVEREkET és ERŐ-
FoRRáSokAT a kínálatba, és helyezd az EzüSTpéNzT 
egy választott útra.



HO��S fáziS
A Hős fázisban a Hősöknek lehetőségük van,  
hogy bebizonyítsák méltóak a nevükre.  
Ebben a fázisban csak a Hősöddel játszhatsz.

Fegyverek beszerzése
A HŐS FázIS elején, minden játékos 2 FEgyVERkockáT húz  
a FEgyVERRAkTáRBóL.
Az első játékos 1 FEgyVER kiválasztásával kezd, és sor-
rendben (óramutató járásával megegyező irányban) foly-
tatódik. Az utolsó játékos a sorban 2 FEgyVERT választ, a 
többi játékos pedig a második FEgyVERT fordított sorrend-
ben (az óramutató járásával ellentétes irányban) húzza.

a Forduló MeNeTe
Most minden játékos egy kört tesz, kezdve az első játékossal.
A HŐS FázIS 2 lépésből áll.

1. Húzz egy zSARNokkáRTyáT, és kövesd az utasításokat.

2.  2-t mozoghatsz a HŐSöDDEL.

Amikor húzol egy zSARNokkáRTyáT, sorrendben tedd a 
következőket:

1.  Rakj le egy kIRáLyI ŐRT a kártyán látható helyre.

2. Tedd a jelzett zSARNokokAT a kártyán látható helyekre.

3.  Aktiváld a kártyán látható uTAT (ha van).

királyi őr lerakása

János herceg királyi őrsége  
köztudottan könyörtelen  
a parancsok végrehajtásában.

Tedd az ŐRökET a kijelölt  
gyüLEkEzŐHELyEN az első elérhető  
REJTEkHELyRE, fentről kezdve  
(az első ŐR nélküli REJTEkHELyRE).

zsarNokkárTyák FelFedése

János herceg eltökélt szándéka, hogy eltüntessen mindenkit,  

aki az útjában áll. Nottingham bírája, a királyi őrök és még  

a hírhedt Guy of Gisborne is segítséget nyújt a zsarnokságához.

hőseink!!!

Fegyverkockák

gisbo
rne  id

e

bíró
  ide

első
  használható  hely

első  
használható  helyegy  őr  ide

út aktiválása

jános  ide



• Ha nincs szabad REJTEkHELy, helyezd az ŐRT az ŐRök 
SáVJáNAk első használható helyére.

• Ha az ŐR egy cSApDáRA lép, az ŐR fogságba esik.
 –   A cSApDA tulajdonosa leszedi mind a cSApDáT, 

mind az ŐRT, és elhelyezi őket a HŐS BúVóHELyéN.
 –   A fogságba esett ŐRök olyan foglyok, melyek 

visszaadhatóak a HŐS szakasz végén, hogy ösz-
szegyűjtsd a díjakat, melyet a VáLTSágDíJ LAp ad. 
Ez nem számít akciónak.

• Ha az ŐR olyan REJTEkHELyRE kerül, ahol TáRS van, 
akkor a TáRSAT letartóztatják.

 –   A TáRSAT irányító játékosnak a letartóztatás 
mellett bírságot kell fizetnie, és letétbe helyez-
nie egy birtokában lévő dolgot a RAkTáRáBóL.

 –   Ha nem tudja megfizetni a bírságot, azonnal a 
BöRTöN első szintjére kerül.

Ha egyik HŐS sem ment meg egy letartóztatott TáRSAT a 
kör vége előtt, akkor a TáRS a BöRTöN első szintjére kerül, 
és a bírságot be kell fizetnie a BíRó REJTEkHELyéRE.

első  
használható  hely

Őrök sávja váltságdíj  lap  

1  fogoly  értéke

1  fogoly  



zsarnokok!!!

zsarNokok lerakása
bíró
Nottingham bírája, János herceg jobbkeze.  
Mindenkit letartóztat, aki segít a hősöknek, úgyhogy
állj készen, hogy megvédd a Társaidat.

Amikor a BíRó a gyüLEkEzŐHELyRE kerül…

• Tedd a közpoNTI HELyRE.

• Tegyél 2 ŐRT az első 2 elérhető REJTEkHELyRE.
 
 –   Ha egy ŐR nem helyezhető a REJTEk-

HELyRE, akkor tedd a faluban lévő ŐRök 
SáVJáNAk szabad helyére.

A BíRó nem bántja a TáRSAkAT a közpoNTI HELyEN.

Ha egy zsarNok egy Hős által elfoglalt helyre kerül, akkor a Hős tulajdonosának egy elTerelésJelzőT 
kell elköltenie, hogy elkerülje a büntetést. Ha nincs ELTERELéSJELzŐJE, azonnal fordítsa át a HŐSkáRTyá-
JáT. Nem használja a HŐS képességeit a következő HŐS FázISBAN. Ha a HŐSkáRTyáD már megfordult, sem-
mi sem történik.
Ha a HŐS ugyanarra a helyre kerül, mint egy zSARNok, akkor a RAkTáRáBóL kell elkölteni egy ELTERELéSJELzŐT.

guy of gisborne 

Amikor guy oF gISBoRNE egy út mellé kerül…

• Tedd őt a kijelölt helyre.
•  Vedd le a VáRHoz legközelebb eső BARIkáDoT.  

A saját BARIkáDoT tedd a HŐSöD REJTEkHELyé-
RE, a játék végén pontokat ér. Ha van SzEkéR a 
levett BARIkáD mögött, azonnal belép a VáRBA. 
Ha nincs barikád, semmi sem történik.

János herceg 

Amikor JáNoS HERcEg egy út mellé kerül…

• Tedd őt a kijelölt helyre.
•  Vegyél le annyi EzüSTpéNzT az útról,  

amennyi a megépített BARIkáDok  
száma, tartalmazva a táblán lévő  
illusztrációt is. 
az ezüsTPéNzek visszakerülnek  
a készletbe.

Rejtekhelyek

A várhoz legközelebb

eső barikád
Gisborne helye

Központi hely



egy út aktiválása. 

A királyi szekerek a falvakból a várba gyűjtött adókat 
hordják.

4 féle út van: kELET, NyugAT, éSzAk éS DéL.

amikor egy úT akTiválódik:
•  Minden SzEkéR egy útszakaszon halad, a követ-

kező BARIkáDIg. Ha nincs BARIkáD ami megállít-
sa a szállítmányt, belép a VáRBA.

• Egy új SzEkéR kerül a kezdő pozícióba.

amikor egy szekér belép a kastélyba:
•  Helyezd azt az első rendelkezésre álló SzEkéR-

HELyRE a SzEkéR sorban (felülről lefelé, a bal 
oldali oszloptól kezdve).

•  Vegyél el annyi EzüSTpéNzT erről az útról, 
amennyit a SzEkéRHELy mutat.

A rendelkezésre álló SzEkéRHELyEk száma a játé-
kosok számán alapul.
• 2 játékos: az első 2 oszlop (6 HELy)
• 3 játékos: az első 3 oszlop (9 HELy)
• 4–5 játékos: mind a 4 oszlop (12 HELy)

Amikor az összes SzEkéRHELy megtelt, azonnal 
megtörténik az ADóBEHAJTáS (lásd: 19. oldal).

Ha az adóbeHaJTásT egy úT akTiválása okozta, 
akkor először be kell fejezni az akTiválásT, majd 
az adóbeHaJTással folytatni.
amikor elfogy az ezüsTPéNz az utak egyikén, a 
játékosok azonnal elvesztik a játékot.

nyuGati útkeleti út ÉSzaki út dÉli út

szek
érhe

ly

Gisborne helye

Épített  barikád

Illusztrált  barikád

3  ezüstpénz  levétele

János  herceg  helye



JáTék a Hősökkel

A Hősök a világhírű Robin Hood, Little John, Will Scarlet, 

Lady Marian és Jane Fortune. Minden Hős rendelkezik egy 

Karakterkártyával, amely különleges képességeket ad a 

Hős fázisban. A Hős képességek az egész játék során meg-

maradnak (a részleteket lásd a 25. oldalon).

Miután megoldottad a zSARNokkáRTyákAT, egymást 
követően 2 dolgot tehetsz. A HŐS lehelyezése egy 
adott helyre és a kapcsolódó műveletek végrehajtá-
sa. Amikor befejezted a mozgást, hagyd a HŐSöDET 
az utolsó helyen a kör végéig. Miután egy helyre 
léptél használhatod az akciókat. Miután passzolsz, a 
köröd véget ér.

a szekerek elfogása...
• Tedd a HŐSöDET a kijelölt helyre az úton.
•  Legalább 2 FEgyVERkockáT dobj a SzEkéR színének 

megfelelő kockával.
• Legalább 1 találatnak kell lennie.
•  Elkölthetsz ELTERELéSJELzŐkET, hogy  

újra dobhass. Minden jelzőért  
újra dobhatsz egy kockát.

Ha nem sikerül...
•  Tartsd meg a használt FEgyVERkockákAT.
•  Ha van másik lépésed, át kell menned egy másik 

helyre.
•  Ha nincs másik lépésed, a HŐS az úton marad,  

és a fordulód véget ér.
Ha sikerül a SzEkERET kifosztani:
• Kapsz 1 HíRNéVpoNToT a HíRNéVSáVoN.
•  Visszakerül a FEgyVERRAkTáRBA az összes  

FEgyVERkockA, amit használtál.
•  Tedd a SzEkERET fektetve egy szabadon  

választott üres SzEkéRHELyRE,  és vedd el  
a jobb oldalán látható jutalmat.

•  A BARIkáDok tulajdonosai azon a úton, ahol  
a SzEkERET kirabolták, 2 győzelmi pontot  
kapnak minden saját BARIkáDéRT.

Miután kifosztottál egy SzEkERET, akkor  
ugyanazon  az úton egy másik SzEkERET is  
kirabolhatsz, ha  van elég FEgyVERkockáD.  
Több kocsi kifosztása 1 úton 1 lépésnek számít.

szekerek kiFoszTása az úToN

A királyi Szekerek kincseinek kifosztásához a Hősöknek 
rajtaütéssel és csapdát állítva kell elfogniuk őket.

•  4 úT

•  6 gyüLEkEzŐHELy

•  BöRTöN

•  íJáSzAT

•  FEgyVERRAkTáR

•  FALu

Ezzel a szimbólummal jelölt 14 hely áll 
a HŐSök rendelkezésére.

fektetett  szekér

Siker  esetén  lépj  feljebb

jutalom



adóbeHaJTás
Amikor a játékosok száma alapján, minden rendelkezés-
re álló SzEkéRHELy elfogyott, az ADóBEHAJTáS elindul.
•  Számold meg a kifosztott SzEkEREkET  

(fekvő SzEkEREk).
•  Távolíts el minden SzEkERET a SzEkéRHELyRŐL, és 

tedd vissza a zsákba.
•  Hajtsd végre az úTAkTIVáLáSokAT, melyek megegyez-

nek a kifosztott SzEkEREk számával.
Kezdd az AkTIVáLáSokAT azon az úton, ahol a legtöbb EzüSTpéNz 
maradt. Ezután menj át arra az útra, melyen a második legtöbb 
EzüSTpéNz maradt, és így tovább. Ha egyenlőség van, akkor 
a legtöbb BARIkáDDAL ellátott út következik. Ha még mindig 
egyenlőség van, akkor a legkevesebb SzEkéRREL rendelkező út 
következik. Olyan ritka esetben, amikor még mindig döntetlen van, 
a játékosok együtt döntenek arról, hogy melyik utat kell aktiválni.

Ha mind a 4 út akTiválva van, és az akTiválás továbbra is 
fennáll, folytassa a folyamatot ugyanazon szabályok szerint.
ugyanaz az út nem akTiválHaTó kétszer, amíg a többi út  
nem akTiválódik.

őrök elleNi küzdeleM a gyülekezőHelyekeN

A király őrei folyamatosan megtámadják a Rejtekhelyeket, 
hogy letartóztathassák a Társakat, akik segítik a Hősöket.

Harc egy őrrel...
• Helyezd a HŐSöDET a gyüLEkEzŐHELy közpoNTI HELyéRE.

•  Válassz ki egy ŐRT, mielőtt harcolnál vele.
• A harc megoldható 1–4 FEgyVERkockA dobásával.

–  Minden FEgyVERkockáNAk meg kell egyeznie a 
gyüLEkEzŐHELy oldalán látható FEgyVERIkoNNAL.

–  A harc megnyeréséhez legalább 1 találatot kell 
dobnod.

–  Elkölthetsz ELTERELéSJELzŐkET, hogy újradobhass. 
Minden elköltött jelzőért, újradobhatsz egy kockát.

Ha nem sikerül...
•  Tartsd meg a használt FEgyVERkockákAT.
•  Ha van másik lépésed, át kell menned egy másik helyre.
•  Ha nincs másik lépésed, a HŐS a helyén marad, és a fordulód 

véget ér.
Ha sikerül az ŐRT legyőzni:
• Leveheted az ŐRT a tábláról, és tedd vissza a készletbe.
•  Visszakerül a FEgyVERRAkTáRBA az összes FEgyVERkockA,  

amit használtál.
• Kapsz 1 HíRNéVpoNToT a HíRNéVSáVoN.
• Ha megmentettél egy TáRSAT a ŐR fogságából:
 – Vedd el a TáRS által fizetett tárgyat.
 –  Kapsz 1 győzelmi pontot, ha a TáRS egy másik játékoshoz 

tartozik.
 – NEM jár győzelmi pont, ha a TáRS a sajátod.
 – A TáRS visszakerül a kIképzéSI HELyRE.
Folytathatod a támadást egy másik ŐR ellen, ha van elég  
FEgyVERkockáD. Több ŐRREL való harc 1 gyüLEkEzŐHELyEN,  
1 lépésnek számít

Ha legyőzöd az utolsó őrT is egy gyülekezőHelyeN, jutalomként  
vedd el az adott helyen látható dolgot (eszköz,  
elTerelésJelölő, zsákMáNyJelölő,  
Fegyverkocka).

Válassz  egyet

1–4 kocka

kockával  egyeznie  kell



szökés a börTöNből

Társaid börtönbe kerülnek, ha elkapják a gazdagok kirablá-
sáért, vagy ha nem mentik meg őket, a letartóztatásuk után 
a Hős fázisban. De ne ess kétségbe. Lehetőséged lesz arra, 
hogy beosonj, és kiszöktesd őket a börtönből.

szökési kísérlet...
• Tedd a HŐSöD a börtönbe.
• Cselezd ki a BöRTöNŐRökET.

–  Költs el ELTERELéSJELzŐkET, kockák megszer-
zéséért. Minden jelző 2 kockát ad. Maximum 3 
jelzőt (6 kocka).

–  1 BöRTöNŐR becsapásához 1 sikerre van szükség.
–  Dobj a JáRTASSágkockákkAL, és az eredmény 

alapján válaszd ki, hogy melyik RABoT akarod 
megmenteni. 

Az első szinten minden RABoT 1 BöRTöNŐR őriz.  
A második szinten minden RABoT 2 BöRTöNŐR őriz.  
A harmadik szinten minden RABoT 3 BöRTöNŐR őriz.
Példa: Little John 3 sikert dobott. Dönthet úgy, hogy 
megment legfeljebb 3 rabot az 1 szintről; vagy 1 
rabot a 3. szintről; vagy 1 rabot az 1 szintről és egyet 
a 2. szintről.

Ha nem sikerül a szökés...
•  Ha van másik lépésed, át kell menned egy másik 

helyre.
•  Ha nincs másik lépésed, a HŐS a börtönben marad,  

és a fordulód véget ér. A kör végén a HŐSöD vissza-
hívható.

Nem használhatsz elTerelésJelzőkeT a JárTasság
kockák újradobásáért.

Minden megmentett rab után...
•  Gyűjtsd be a tárgyakat a BíRó REJTEkHELyéRŐL.

•  Kapsz győzelmi pontot, ha a RAB egy másik játé-
koshoz tartozik.

• NeM jár győzelmi pont, ha a RAB a sajátod.
•   A TáRS visszakerül a kIképzéSI HELyRE.
A RABok megmentése nem növeli a hírnevet.

1. szint 2 győzelmi pont, 1 tárgy

2. szint 3 győzelmi pont, 2 tárgy

3. szint 4 győzelmi pont, 3 tárgy

Minden kör végén (az utolsó kör kivételével) az ösz-
szes többi RAB továbblép a következő szintre. A RA-
Bok a 3. szint után a kIVégzŐHELy felé haladnak, és 
felakasztják őket. Fektesd le a RABokAT, és hagyd 
őket az akasztófánál a játék hátralévő részében.
A játék végén azoknak a játékosoknak, akiknek van-
nak RABJAIk, vagy akasztott TáRSAIk, negatív ponto-
kat kapnak.

siker
1.  szint

2.  szint

3.  szint
elterelésjelölők



Az íJáSzVERSENy a legjobb módja, hogy EzüSTpéNzE-
kET szerezz.
versenyzés...
• Tedd a HŐSöDET az íJáSzATBA.
• Dobj a JáRTASSágkockáVAL.
Legfeljebb 3, egymást követő versenyen vehetsz 
részt. El kell kezdened az első versenyen. Minden 
versenyen 3 JáRTASSágkockáVAL dobhatsz.  
Minden verseny növeli a sikerek számát.
siker: Ha sikerül, megkapod a megadott számú 
EzüSTpéNzT, és folytathatod a következő versenyt.

Nem használhatod az elTerelésJelölőkeT, hogy 
újradobdhasd a JárTasságkockákaT.

Ha bármelyik versenyben kudarcot vallasz...
•  Ha van másik lépésed, át kell menned egy másik 

helyre.
•  Ha nincs másik lépésed, a HŐSöD az íJáSzVERSE-

NyEN marad, és a fordulód véget ér. 

verseNgés az íJászverseNyeN

János herceg híres arról, hogy íjászversenyeket szervez a tömeg 
szórakoztatására. Azt is tudja, hogy Robin és társai nem mondanak 
nemet egy jó kihívásnak.

jártasság kockák

# dobható kockák

szükséges  eredmény

jutalom

2. verseny

3. verseny



adoMáNy a Falu szegéNyeiNek

Amikor Robin Hood és társai kifosztják a gazdagokat,  
utána visszaadják a pénzt a szegényeknek.

A játékosoknak figyelniük kell az ŐRök SáVJáT a falu-
ban, és meg kell akadályozniuk, hogy tele legyen.
Ha a sávot teljesen kitöltik az őrök,  
a játékosok azonnal elveszítik a játékot.

adomány a szegényeknek...
• Tedd a HŐSöD a faluba.
•  Fizess EzüSTpéNzEkET a raktárodból, és tedd  

vissza a központi készletbe.
• Minden 2. EzüSTpéNzéRT levehetsz 1 ŐRT.
•  Kapsz 2 győzelmi pontot minden egyes  

levett ŐR után.

Fegyverek vásárlása

A fegyverválasztás döntő fontosságú a csaták 
megnyeréséhez.

FEgyVERkockáT vásárolhatsz  
a HŐS FázISBAN.

• Tedd a HŐSöDET a FEgyVERRAkTáRBA.
•  Költs el annyi ERŐFoRRáST a táblán 

láthatóakból, minden egyes fegyve-
rért, melyet meg szeretnél vásárolni, 
VAGY kereskedj annyi fegyverrel a 
RAkTáRADBóL, amennyit szeretnél

•  Legfeljebb 4 FEgyVERkockáD  
lehet.

szükséges  e
rőforrás

fegy
verra

ktár

fegyverkockák

a falu



a kör véget ér, miután minden játékos  
Hős FázisáT befejezte.
a kör végén...
1.   A játékosok használhatják a VáLTSágDíJ LApo-

kAT az elfogott ŐRökéRT cserébe.
  Kiválaszthatod, hogy egy, vagy mindkét keres-

kedést végrehajtod, de csak egyszer.
 •  Azonnal megkapod a VáLTSágDíJ LApoN fel-

tüntetett győzelmi pontot.
 •  Kereskedhetsz 1 FogoLLyAL a feltüntetett 

jutalomért (ERŐFoRRáSokéRT vagy a saját 
börtönben lévő TáRSADéRT).

2.  Az összes RAB a BöRTöNBEN előrébb lép a kö-
vetkező szintre (kivéve az utolsó fordulót).

3.  A letartóztatott TáRSAk a BöRTöN 1. szintjére 
lépnek, és az elkobzott tárgyak (bírság) a BíRó  
REJTEkHELyéRE kerül.

4.  Tedd vissza a HŐST és a TáRSAkAT a játékostáb-
ládra (kivéve RIcHáRD kIRáLy kERESzTES HADJá-
RATáNAk küLDöTTEIT és a RABokAT).

5.  Szükség esetén vidd át a TáRSAD a kIképzŐ-
HELyRŐL a játékostáblád REJTEkHELyéRE.

6.  Ezután, ha 1 vagy annál kevesebb TáRS maradt 
a játékostábládon (beleértve a REJTEkHELyET 
és a kIképzŐHELyET), vissza kell venned egy 
TáRSAT a BöRTöNBŐL, és 5 pontot le kell von-
nod a pontszámodból.

7.  Az AkTíV TáRSkáRTyákAT rakd a dobópakliba.
8.  Dobj el a kezedből annyi TáRSkáRTyáT, ameny-

nyit akarsz, és töltsd fel 4-re (5, ha feloldottad 
ezt a képességet a játékostábládon).

9. Tedd vissza a zSARNokokAT a FEkETE ToRoNyBA.
10.  Dobd el a VáLTSágDíJLApoT és húzz egy újat.
11.  Add tovább az első játékosjelzőt az óramutató 

járásával megegyező irányba.
12.  Haladj a körjelzővel a TáRS FázISHoz.

Ha a játékosok az 5. fordulót is befejezik anélkül, 
hogy elveszítenék (4. forduló egy 5 játékos játék-
ban), egy győztest hirdetnek!

a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos nyeri 
a játékot. egyenlőség esetén az a játékos nyer, akinek 
magasabban van a HírNévJelölőJe. Ha még mindig 
egyenlő, akkor az, akinek legtöbb csaPdáJa, barikád
Ja és küldöTTJe van összesen. abban a ritka esetben, 
ha még mindig egyenlő, akkor osztoznak a pontokon. 

Az utolsó forduló végén Ne haladj a RABokkAL a 
BöRTöN következő szintjére.

győzelMi PoNTok kiszáMíTása
a HírNév sziNTJe alapján kapsz győzelmi pontokat...
•  Minden épített cSApDA (beleértve a HŐS REJTEk-

HELyéN találhatóakat is).
•  Minden épített BARIkáD (beleértve a HŐS REJTEk-

HELyéN találhatóakat is).
• Minden elküldött köVET.
Példa: Ha Robin Hood a 3-as szinten van HíRNéVSáVBAN, 
5 győzelmi pontot kap minden egyes küLDöTT után,  
6 győzelmi pontot minden cSApDáéRT és 7 győzelmi 
pontot minden BARIkáDéRT.

egyéb pontok
•  5 győzelmi pont a HíRNéVSáV legfelső helyének 

eléréséért
•  Aktivált Richárd király feladat (1 FELADATkáRTyA 

küLDöTTENkéNT)
•  1 győzelmi pontot minden 3. fennmaradó ERŐ-

FoRRáSéRT, EzüSTpéNzéRT (összes kombinálva)
•  1 győzelmi pontot minden elfogott ŐRéRT a HŐS 

REJTEkHELyéN
• A pASSzíV TáRSkáRTyákoN látható pontok
•  Egyforma típusú TáRSkáRTyák (azonos illusztráció):
 2 féle: 3 GYP / 3 féle: 6 GYP / 4 féle: 10 GYP/ 5 féle: 15 GYP

Negatív gyP minden rab után
 1. szint: –1 / 2. szint: –2 / 3. szint: –3 / akasztott: –4

Jutalom  a  3.  szinten 
Hírnévjelölő

a köR vÉGe a JátÉk vÉGe



Tuck baráT további vesztési feltételeket ad a 
játékhoz. Ha FelakaszTJák, a játékosok azonnal 
vesztenek. Ha a játék végén a börTöNbeN van,  
a játékosok akkor is veszítenek.

alkaTrészek
• 1 Tuck BARáT jelölő
• 15 Tuck BARáT kártya
beállíTás
Helyezzd Tuck BARáToT a TEMpLoM  
közpoNTI HELyéRE.
Adj minden játékosnak 3 Tuck BARáT  
káRTyáT (minden típusból 1-et).
A játékosok a Tuck BARáT káRTyákAT a pASSzíV 
káRTyákHoz teszik a JáTékoSTáBLáJukoN. (Ezek a 
kártyák NeM számítanak bele a 6 pASSzíV káRTyA 
limitbe).
JáTék
Tuck BARáT egy további TáRSNAk számít, akit 
bármelyik játékos irányíthat. Amikor Tuck BA-
RáToT egy helyre teszed, ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak rá, mint amikor egy TáRSAT egy AkTíV 
TáRSkáRTyáVAL helyeznél le.
Amikor játszol Tuck BARáTTAL, akkor...
•  Játssz ki AkTíVkéNT egy pASSzíV Tuck BARáT 

káRTyáT, és használd a kártya bal oldalán ta-
lálható műveleteket. (A végén az AkTíV káRTyák 
eldobásakor, távolítsd el a Tuck BARáT káRTyáT a 
játékból).

•  Mozgasd Tuck BARáToT az aktuális helyéről  
(a BöRTöN kivételével) az új helyre.

a játékos nem...
•  játszhat meg egy TáRSAT és Tuck BARáToT ugyanab-

ban a körben.
• játszhatja meg Tuck BARáToT többször egy körben
A kör végén Tuck BARáT visszatér a TEMpLoM közpoNTI 
HELyéRE (kivéve, ha a BöRTöNBEN van).
Tuck BARáT ugyanúgy letartóztatható vagy elküldhető 
a BöRTöNBE mint más TáRS. Ha megmented őt attól, 
hogy letartóztassák, vagy kiszabadítod a BöRTöNBŐL, 
a normál győzelmi ponton kívül kapsz +1-et.
Ezután tedd vissza Tuck BARáToT a TEMpLoM közpoNTI 
HELyéRE.

Tuck baráT nem használható amíg a börTöNbeN van. Ha 
nem szabadul ki a börTöNből, mielőtt eléri a kivégzőhe-
lyet és felakasztják, a játékosok azonnal elvesztik a játékot.

 A játék végén a pASSzíV káRTyák közt maradt Tuck BA-
RáT káRTyák ugyanúgy pontozódnak, mint más pASSzíV 
TáRSkáRTyák:
•  Minden GYP számol ami a Tuck BARáT káRTyáN van.
• 2 féle: 3 győzelmi pont
• 3 féle: 6 győzelmi pont

tuck barát modul
Egy ember mindig ott van, hogy segítsen Robinnak és 
társai nak. Tuck barát meglátogatja a városokat, és segítő 
kezet nyújt neked. Ő lehet a döntő tényező a győzelmedben.

bíró emberei Robin  
barlangjában modul
János herceg felbérelte a legjobb kémeket a földön, hogy be-
szivárogjanak a Társaid közé, és most készen állnak arra, hogy 
cselekedjenek. A feladatod, hogy megállítsd őket, és a magad 
oldalára állítsd.

ez a modul tartalmaz új akciókat, és másik módot,  
hogy az őrökeT eltávolítsd a Társ FázisbaN.

alkaTrészek
• 18 kéMkáRTyA

beállíTás
•  Keverd össze a kéMkáRTyákAT és helyezd  

a tábla közelébe.

költség



Amikor a TáRSADAT letartóztatja egy ŐR,  
1 kéMkáRTyáT kell húznod a pakli tetejéről, és 
a pASSzíV káRTyákHoz tenni. Ezek a kártyák a  
6 pASSzíV káRTyA limitjébe beleszámítanak.  
A játék végén a pASSzíV káRTyákBAN lévő kéM-
káRTyák negatív pontokat érnek.

Ha egy kéMkárTyáT kell húznod,  
de jelenleg három kéMkárTyád van  
a Passzív oldaloN, akkor ne húzz újat.

A kéMkáRTyákAT eltávolíthatod a pASSzíV káR-
Tyák közül úgy, hogy azokat AkTíV káRTyAkéNT 
játszod ki. Ezek mostantól a te kéMEID, és segí-
tenek értékes információk megszerzésében.
kéMkárTya akTiválásáHoz 
Használd a körödben a kéMkáRTyA AkTIVáLáSáT.
•  Tedd át a kártyát az AkTíV káRTyákHoz, és fizesd 

meg a kéM AkTIVáLáSáNAk költségeit, és hasz-
náld az akciót a kártya bal oldalán.

•  Távolíts el egy ŐRT a gyüLEkEzŐHELyRŐL, amely 
egyezik a kártyával, és helyezz egy TáRSAT a 
játéktábládról a helyére. (Ha nincs ŐR, akkor nem 
játszhatsz ki kéMkáRTyáT.)

•  A játékosok számával megegyező zSARNokkáR-
TyáT húzz a pakli tetejéről, és nézd meg az egyik 
kártyát. Tedd vissza a kártyákat a pakli tetejére 
anélkül, hogy megváltoztatnád a sorrendet.

  A forduló végén dobd el az AkTIVáLT kéMkáR-
TyákAT egy külön dobópakliba az AkTíV TáRS-
káRTyákTóL.

minu
sz  p

ont

első verseny

Megjegyzés:  
Ezeknek a modu-
loknak bármelyi-
ke kombinálható 
a fél kooperatív 
modulokkal

arany nyíl modul
az arany nyíl modul egy kicsit könnyebbé teszi a játékot.

alkaTrészek
• 5 BíRókáRTyA

beállíTás
•  Használj annyi BíRókáRTyáT, ami megegyezik a játékosok szá-

mával. Add hozzá a BíRókáRTyákAT a zSARNokkáRTyákHoz és 
keverd össze.

Amikor a HŐS FázISBAN húzol egy BíRókáRTyáT...
• Tedd a BíRóT az íJáSzTERüLET kijelölt helyére.
• Tegyél 1 EzüSTpéNzT az első versenyre.
A BíRó EzüSTpéNzE az íJáSzTERüLETEN marad, amíg egy HŐS 
meg nem nyeri az első versenyt, és el nem viszi a díjat.
A zSARNok és a HŐS elhelyezésre vonatkozó normál szabályok 
érvényesek [lásd: 16. oldal].

Ho��s képességek
1.  robin Hood – Újradobhat 1 kockát mozgásonként  

a BöRTöNBEN és az íJáSzAToN.
2.  Will scarlet – Kifoszthat egy rózsaszín SzEkERET, 1 kocka 

dobásával 2 helyett
3.  little John –  Vásárolj vagy kereskedj  

a FEgyVERRAkTáRBAN, egy szabad  
mozgásként, egyszer egy körben.

4.  Jane Fortune – Megkísérelheted  
a RABokAT kiszabadítani, egy szabad  
mozgásként, egyszer egy körben.

5.  lady Marian – Nincs hatással rád,  
 ha zSARNok van a helyszínen.



ikon és kártya hivatkozások

Helyek ÉS teRületek akciók

egyéb

társak helye akasztás követ küldése

követ küldése, -1 ero��forrásért vagy fegyverért

+1 Jártasságkockát dobhatsz a városnegyedben

újradobhatsz egy Jártasságkockát 
a városnegyedben

nem kerülsz börtönbe, ha sikertelen a fosztogatásod

kapsz még 1 zsákmányjelölo��t

Hírnév

Gyo��zelmi pont

királyi o��r

bíró

János herceg

Guy of Gisborne

ero��források (fa, vas vagy eszköz)

csapda építése

csapda építése, -1 ero��forrásért

barikád építése, -1 ero��forrásért

barikád és csapda építése

kapsz 2 fegyvert

kapsz 2 vasat

kapsz 2 fát

kapsz 2 eszközt

kapsz 2 elterelésjelölo��t

barikád építése

fegyverraktár

Építési terület

börtön

íjászverseny 

Richárd király keresztes hadjárata

Ho��sök helye

várnegyed

templom

vaskohó

favágó kunyhó

Mu��hely

fegyverkovács

Északi út déli út

keleti út nyugati út

falu

bíró, Ho��sök és társak helye



Richárd király küldetéskártyái
Richárd király küldetéskártyái a jobb alsó sarokban számozva vannak. 

 a játék végén járó jutalmak:

Stáblista

01. 2 GYP minden 
ŐR nélküli REJTEk-
HELyéRT a FAVágó 
kuNyHóNáL

05. 2 GYP minden 
ŐR nélküli REJ-
TEkHELyéRT a 
VASkoHóNáL

09. 1 GYP minden 
megmaradt EzüST-
péNzéRT a kELETI 
úToN

13. 1 GYP minden 2. 
EzüSTpéNzéRT az 
éSzAkI és a kELETI 
úT kombinációjáért

02. 2 GYP minden 
ŐR nélküli REJTEk-
HELyéRT a FEgy-
VERRAkTáRNáL

06. 2 GYP minden 
ŐR nélküli REJ-
TEkHELyéRT a 
VáRNEgyEDBEN

10. 1 GYP minden 
megmaradt EzüST-
péNzéRT a éSzAkI 
úToN

14. 1 GYP minden 2. 
EzüSTpéNzéRT az 
NyugATI és a DéLI 
úT kombinációjáért

03. 2 GYP minden 
ŐR nélküli REJ-
TEkHELyéRT a 
MűHELyNéL

07. 1 GYP min-
den megmaradt 
EzüSTpéNzéRT a 
NyugATI úToN

11. 2 GYP minden 
elért szintért a 
HíRNéVSáVoN

15. 3 GYP minden 
TáRS nélküli szin-
tért a BöRTöNBEN

04. 2 GYP minden 
ŐR nélküli REJ-
TEkHELyéRT a 
TEMpLoMNáL

08. 1 GYP minden 
megmaradt EzüST-
péNzéRT a DéLI 
úToN

12. 2 GYP minden 
általad épített 
cSApDA és BARI-
káD párért

Játék tervezés és fejlesztés
 Ivana Krstevska
 Vojkan Krstevski
 Toni Toshevski
 Maja Matovska
 Martyn Poole
egyéni mód tervezés:
 Jonathan Gilmour
illusztráció:
 Mihajlo Dimitrievski – The Mico
grafikai tervezés
 ThunderGryph Games
szabálykönyv szerkesztés, magyarítás 
 Melissa Delp – Tantrum House
 Will Meadows – Tantrum House
 Kaposvári Zsolt – Kaponya
köszönet:
 Daniel Kiprijanovski
 David Najdoski
 Andrej Hadzi Ristikj
 Ivana Miloskovska
 Vladimir Scarface Trajcevski
 Milan Tasevski
 Boris Momikj
 Emily Jones
 Gonzalo Aguirre Bisi
 ThunderGryph Games
 Goblin Games
 Tantrum House
 és minden játéktesztelőnek!
külön köszönet minden Kickstarter 
támogatónknak, akik segítettek nekünk, 
hogy ez a játék valósággá váljon!



emlékezteto��
a játék automatikusan véget ér, és minden játékos 
veszít, ha az alábbi feltételek bármelyike   teljesül:
•  Az egyik úToN elfogynak az EzüSTpéNzEk.
•  Az ŐRök SáVJA betelik ŐRökkEL.

Társ fázis

•  Ha egy TáRSAT helyezel egy helyszínre, az egyik 
TáRSkáRTyáT ki kell játszanod. Játszhatsz egy TáRS-
káRTyáT a kezedből, vagy a pASSzíV káRTyáIDBóL.

•  A pASSzíV káRTyák helye maximum 6 kártyát 
tartalmazhat. Ha egy TáRSkáRTyáT passzívan kell 
kijátszanod, miután elérted a limitet, el kell dob-
nod az egyik kártyát.

•  Ha BARIkáDoT építesz, vagy köVETET küldesz, 
a költségként fizetett EzüSTpéNzT tedd egy általad 
választott úTRA.

íjászat és a gazdagok kifosztása

•  Az íJáSzATBAN való versenyben, vagy a gazdagok 
kifosztásakor a nyíl ikonok a dobás számát jelölik. 
A cél ikonok jelzik, hogy hány sikerre van szükség a 
jutalom összegyűjtéséhez vagy a folytatáshoz.

Hős fázis

•  A HŐS FázIS elején minden játékos 2 FEgyVERkockáT húz a 
FEgyVERTáRoLóBóL. Ha elérted a maximális  4 FEgyVERkoc-
káT, nem vehetsz fel többet.

•  A ELTERELéSJELöLŐk lehetővé teszik a FEgyVERkockák 
újradobását (nem a JáRTASSágkockák).

•  Ha nem tudod megfizetni a bírságot, amikor a TáRSAT le-
tartóztatták, a TáRS azonnal a BöRTöN 1. szintjére kerül.

•   Mikor egy másik játékos TáRSáT megmented a letartóztatás-
tól, akkor begyűjtheted a kifizetett bírságot, és kapsz 1 győ-
zelmi pontot.

•  Mikor egy saját TáRSADAT megmented a letartóztatástól, 
akkor begyűjtheted a kifizetett bírságot, de NeM kapsz 
győzelmi pontot.

•  Ha az összes rendelkezésre álló SzEkéR HELy betelik, 
akkor elindul az ADóBEHAJTáS. Ha egy úT AkTIVáLáSáNAk 
hatására indul meg az ADóBEHAJTáS, akkor előbb be kell 
fejezni az AkTIVáLáST.

•  Amikor kifosztasz egy SzEkERET, az úton lévő egyes BARI-
káDok tulajdonosai kapnak 2 győzelmi pontot.

Pontozás

•  A forduló végén a játékosok kicserélhetik a cSApDA által 
elfogott ŐRökET, hogy beszedjék a VáLTSágDíJ LApoN 
látható jutalmakat. Egyszer kereskedhetsz laponként.

•  Annyi pontot kapsz, amennyi köVETET küldtél, cSApDáT és 
BARIkáDoT építettél és ezt a HíRNéVSáVoD szintje határo-
za meg. HíRNEVET szerzel, ha FEgyVERkockáT használsz, 
leveszel egy ŐRT vagy kifosztasz egy SzEkERET.

•  Ha elérted a HíRNéVSáV legfelső helyét, akkor  a játék 
végén 5 győzelmi pontot kapsz. 

dobható  kockák  száma
szükséges  eredmény 3   ebben  a  példában


